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Beste  leden,  
  
Allereerst  willen  wij  u  hartelijk  danken  voor  de  positieve  
reacties  die  we  ontvingen  over  het  KBO  Jaarboekje  2021.    
In  de  Jaarvergadering  moest  een  belangrijk  besluit  
genomen  worden:  namelijk  de  benoeming  van  een  nieuw  
bestuurslid.    
U  heeft  op  verschillende  manieren  aangegeven  dat  u  
instemt  met  de  benoeming  van  Theo  van  Bladel  als  
penningmeester.  Dank  voor  uw  positieve  reactie  op  dat  
voorstel.  
  
Een  ander  agendapunt  van  de  Jaarvergadering  is  de  
controle  van  de  jaarrekening.  De  controle  wordt  jaarlijks  
uitgevoerd  door  twee  leden  die  door  de  ledenvergadering  
zijn  aangewezen:  de  zgn.  ‘kascontrolecommissie’.    
Theo  van  Bladel  en  Ria  de  Folter  hebben  de  kascontrole-
commissie  op  31  augustus  2021  uitgenodigd  voor  een  
onderzoek  en  het  boekjaar  2020  voorgelegd  aan  de          
heren  Ben  Korthagen  en  Gerrit  de  Bruin.  Zij  hebben  de  
boekingen,  betalingen  en  nota’s  gecontroleerd  en  in  orde  
bevonden.  Hun  bevindingen  zijn  vastgelegd  en  
ondertekend  in  een  verslag  waarin  zij  de  
ledenvergadering  adviseren  om  het  bestuur  decharge  te  
verlenen  voor  de  door  haar  afgelegde  financiële  
verantwoording  over  het  verslagjaar  2020.    
Het  bestuur  gaat  er  van  uit  dat  u  (zonder  tegenbericht)  
instemt  met  hun  advies  en  we  het  boekjaar  2020  kunnen  
afsluiten.    
Een  ondertekende  versie  van  de  kascontrolecommissie  
kunt  u  desgewenst  opvragen  bij  het  secretariaat.    
Wij  hopen  u  hiermee  voldoende  te  hebben  geïnformeerd.  
Mocht  u  hierover  nog  vragen  hebben  dan  horen  we  dat  
graag.    
  
Namens  bestuur  KBO  Drunen  
Ria  de  Folter  
voorzitter  a.i.  
  
Diamanten  jubileum  KBO  Drunen  
Op  24  november  bestaat  KBO  
Drunen  60  jaar.  Voor  die  
gelegenheid  is  een  mooi  embleem  
ontworpen  dat  u  de  komende  tijd  
aantreft  bij  de  verschillende  activiteiten.  
Wij  danken  Wilhelmien  Marti  voor  het  ontwerp.  
  
Woensdag  24  november  beginnen  we  de  dag  om  11.00  
uur  met  een  viering  in  de  Lambertuskerk  in  Drunen.    
Rond  12.00  uur  gaan  we  naar  De  Remise  waar  we  aan  
de  Brabantse  koffietafel  terugblikken  op  de  activiteiten  
van  onze  vereniging.    
In  verband  met  de  organisatie  willen  we  graag  weten  op  
hoeveel  mensen  we  kunnen  rekenen.  Wilt  u  erbij  zijn  dan  
kunt  u  het  antwoordformulier  invullen  en  z.s.m.  afgeven  
bij  een  van  de  bestuursleden.    
(U  kunt  uw  aanwezigheid  ook  per  mail  aangeven).    
  

  
  

  
Het  is  weer  zover,  van  4  oktober  tot  25  oktober  a.s.  kunt  u  
weer  stemmen  op  onze  club  als  u  lid  bent  van  de  RABO  
bank.  
Binnenkort  ontvangt  u  een  brief  van  de  RABO  met  uw  
persoonlijke  stemcode.  In  dit  schrijven  staat  vermeld  
hoe  met  internet  bankieren  of  de  RABO  app  op  uw  
telefoon  uw  2  stemmen  op  onze  club  kunt  uitbrengen.  
  
Elke  stem  brengt  ongeveer  €  4,00  in  het  laadje  van  onze  
kas,  dus  is  het  zeer  de  moeite  waard  om  2  stemmen  uit  te  
brengen.  U  kunt  maximaal  5  stemmen  uitbrengen,  
waarvan  maximaal  2  per  club.   
Om  extra  stemmen  en  dus  geld  binnen  te  krijgen,  hebben  
wij  met  de  KBO  afdeling  Elshout  afgesproken  dat  wij  onze  
leden  zullen  verzoeken  ook  2  stemmen  uit  te  brengen  op  
de  KBO  afd.  Elshout.    

KBO  Elshout  zal  dat  ook  andersom  promoten  naar  hun  
leden.  Zo  krijgen  we  beide  extra  stemmen  en  dus  extra  
geld.  
 
Vanzelfsprekend  mag  
u  ook  uw  familie,  
vrienden,  buren  en  
kennissen  vragen  hun  
stemmen  op  ons  uit  te  
brengen.  
Heeft  u  nog  vragen  
over  de  actie  en/of  het  stemmen  dan  kunt  u  contact  
opnemen  met  het  secretariaat  tel.nr.  06-25146917  
  
Vrijdag  1  oktober:    Nationale  Ouderendag.  
KBO  Drunen  
viert  Nationale  
Ouderendag  op  
vrijdagmiddag    
1  oktober.  Zowel  
leden  als  niet-
leden  van  55+  
zijn  welkom  bij  
deze  gezellige  
bijeenkomst  die  
plaats  vindt  bij  Partycentrum  De  Remise  in  Drunen  van  
14.00  tot  16.30  uur.  De  muziek  van  zeemanskoor  Deining  
zorgt  voor  een  gezellige  sfeer.    
Wij  trakteren  op  koffie  of  thee  met  iets  lekkers,  plus  een  
gratis  consumptie  én  alle  deelnemers  mogen  gratis  
meedoen  met  de  bingo.  De  deur  is  open  om  13.30  uur.    
Deelname  is  gratis,  aanmelden  verplicht.      
  
…………………..lees  verder  ……………….z.o.z.  
  

   NIEUWSBRIEF KBO Afdeling Drunen 
oktober 2021 
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Er  zijn  nog  plaatsen  over.    
U  kunt  zich  nog  aanmelden  voor  1  oktober  
per  e-mail  infokbodrunen@gmail.com  of  telefonisch  bij  
Johan  Smits  op  nr.  06  4252  6222  
Als  u  problemen  heeft  met  vervoer  horen  wij  het  graag,  
zodat  we  iets  kunnen  regelen.    
Let  op  Bij deze activiteit is een coronatoegangsbewijs verplicht. 
Laat de QR-code en je identiteitsbewijs zien bij de ingang. 
 
Vaccinatiebewijs:  Volledige coronavaccinatie met een Europees  
goedgekeurd vaccin op papier met een QR code of  
het vaccinatiebewijs met QR-code op uw telefoon.  
Herstelbewijs:  Bewijs van een positieve coronatest van minimaal  
11 dagen en maximaal 180 dagen geleden. 
Testbewijs:  Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur  
voor aanvang van deze bijeenkomst. 

  
Donderdag  21  oktober  2021:  busreis  naar  de  
Orchideeën  Hoeve  in  Luttelgeest.          
In  de  Orchideeën  Hoeve  zijn  duizenden  orchideeën  te  
bewonderen  en  ook  in  de  kwekerij  worden  bijzondere  
orchideeën  op  speciale  wijze  gekweekt.  We  beginnen  de  
dag  met  koffie  met  gebak.  Daarna  kunt  u  de  Orchideeën  
Hoeve  bewonderen  met  haar  avontuurlijke  junglepaden,  
loopbruggetjes  en  rotspartijen,  kabbelende  beekjes,  
exotische  watervallen  en  pittoreske  huisjes  waardoor  u  
zich  onmiddellijk  in  een  tropische  wereld  waant!  
Rond  13.00  uur  staat  er  heerlijke  koffietafel  met  kroket  
voor  u  klaar.  
Hierna  kunt  u  op  eigen  gelegenheid  de  tuinen  en  kassen  
nog  bezichtigen.  Bij  vertrek  krijgt  iedere  deelnemer  een  
prachtige  orchidee  aangeboden!  
We  sluiten  de  dag  af  met  een  driegangen  diner.  
De  deelnamekosten  voor  deze  reis  zijn  €  65,50  voor  
leden  (niet-leden  betalen  €  72,50).    
Daarbij  is  inbegrepen  2  x  koffie  met  gebak,  lunch  met  
kroket,  entree  Orchideeënhoeve,  vlindertuin,  drie-gangen  
diner,  een  prachtige  orchidee  en  vervoer  per  luxe  
touringcar.  
Opgeven  met  naam  en  adres  kan  tot  14  oktober  
--  telefonisch  bij  Johan  Smits:  06  4252  6222    
--  per  mail  bij  secretariaatkbodrunen@gmail.com    
--  whats-app  naar  06  2514  6917  
--  of  via  het  antwoordstrookje  
Nadat  is  bevestigd  dat  u  kunt  deelnemen  kunt  u  de  
deelnamekosten  overmaken  op  rekening    
NL11  RABO  0112  6055  08  ten  name  van  KBO  Drunen  
onder  vermelding  van  “Busreis  oktober”.  
(deze  activiteit  wordt  georganiseerd  met  inachtneming  van  de  
coronamaatregelen.  Het  dragen  van  een  mondkapje  in  de  bus  is  
mogelijk  verplicht)  
  
2  november  2021  
2  november  is  het  Allerzielen.    
Die  dag  zal  om  19.00  uur  tijdens  de  mis  in  de  
Lambertuskerk  een  misintentie  zijn  voor  overleden  leden  
van  KBO  Drunen.  
  
Nieuw  telefoonnummer  secretariaat  
KBO  Drunen  
Het  telefoonnummer  van  KBO  Drunen  
is  gewijzigd.    

Het  nieuwe  nummer  is  06  2514  6917        
  

Terugblik  :  Uitstapje  naar  de  zandsculpturen  in  
Garderen.  

 
Op  donderdag  23  september  vertrok  de  bus  vanaf  het  
Anton  Pieckplein  met  33  goedgemutste  deelnemers.    
Na  de  koffie  met  appelgebak  gingen  we  de  
zandsculpturen  bekijken  rondom  75  jaar  bevrijding.    

Alle  sculpturen  waren  tot  in  het  kleinste  detail  uitgewerkt,  
we  kwamen  ogen  tekort!    
Rond  19.00  uur  waren  we  weer  terug  in  Drunen.      
Het  was  fijn  om  te  horen  dat  het  eerste  uitstapje  na  
coronatijd  goed  bevallen  is.    
  
Onze  website  www.kbodrunen.nl    
De  laatste  maanden  heeft  onze  website  een  ware  
metamorfose  ondergaan.    
Wilhelmien  Marti  heeft  de  site  voorzien  van  actuele  
informatie  die  op  een  duidelijke  en  overzichtelijke  manier  
wordt  weergegeven.    
U  vindt  er  informatie  over  de  activiteiten  van  KBO  Drunen  
en  handige  informatie  zoals  bijvoorbeeld  het  installeren  
van  de  Corona  Check  App  op  uw  telefoon.  
En  als  u  het  fotoalbum  bekijkt  kunt  u  nagenieten  van  de  
verschillende  KBO-activiteiten.  
  
Corona  check  app  
We  hoorden  dat  sommige  mensen  het  lastig  vinden  de  
Corona  Check  App  te  installeren  op  hun  mobiele  telefoon.  
Als  u  hulp  nodig  heeft  bij  het  installeren  van  deze  app  
kunt  u  binnenlopen  bij  de  Computerinloop  van  De  
Hunenhof  op  woensdagmorgen  om  de  twee  weken  
(oneven  weken)  tussen  09.30  –  en  11.30  uur  in  de  foyer  
van  de  Voorste  Venne.    
Voor  die  tijd  helpt  Wilhelmien  Marti  u  ook  graag.    
Maak  telefonisch  een  afspraak  op  06  4217  0692.  
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Woensdag  7  oktober  2021:    
Workshop  "Bordje  Vol",  voor  mantelzorgers  
Mantelzorgers  hebben  vaak  veel  op  hun  bordje.  Soms  ligt  
overbelasting  op  de  loer.  Bordje  Vol  voor  mantelzorg  
geeft  breed  inzicht  in  de  zorg  gerelateerde  taken  én  alle  
andere  dingen  die  deel  uitmaken  van  iemands  leven.  
U  gaat  individueel  aan  de  slag  om  uw  eigen  persoonlijke  
mantelzorgsituatie  in  kaart  te  brengen,  consulenten  van  
steunpunt  Mantelzorg  kunnen  u  hierbij  helpen.  Er  is  ook  
gelegenheid  om  andere  mantelzorgers  te  ontmoeten  en  
ervaringen  te  delen  met  elkaar.    
Ervaringen  van  mantelzorgers  over  deze  workshop:  
"concreet",  "maakt  bewust",  "geeft  erkenning",  "zet  aan  
het  denken",  "positief  confronterend",  "  werkt  activerend".  
De  workshop  wordt  gehouden  van  19.30  tot  21.30  uur  op  
Raadhuisplein  16  in  Drunen  (locatie  Bijeen).  
U  wordt  ontvangen  met  koffie/thee.  Deelname  is  gratis,  
aanmelden  verplicht  via  de  mail:  info@bijeenheusden.nl  
of  telefonisch:  073  782  0178    (ma  t/m  vr  9.00-13.00  uur)  
  
Sport  en  bewegen:  een  betere  vitaliteit  en  social-life  
Easyfit  wil  graag  een  bijdrage  leveren  aan  de  fysieke  en  
sociale  gezondheid  van  senioren.  In  oktober  start  een  
actie  om  60+ers  een  maand  te  begeleiden  op  locatie  waar  
ze  tweemaal  per  week  gratis  mogen  sporten.  (op  
maandag  -  en  donderdagochtend)  
Meer  informatie:  Tim  van  der  Heijden:  06  4048  0977 
  
  
Musical  The  Sound  of  Music  
KBO  Drunen  wil  (bij  voldoende  belangstelling)  kaarten  
reserveren  voor  de  musical  The  Sound  of  Music.  
De  musical  komt  in  Breda  op  19,  20,  21,  22  en  23  januari  
Heeft  u  belangstelling  wilt  u  dat  dan  via  de  
antwoordstrook  aangeven  dan  vragen  wij  naar  de  
mogelijkheden  bij  het  theater.    
LET  OP:  Dit  is  geen  reservering  !    
  
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

Sociaal  concert  Grijs  gedraaid!  –  Luister,  beweeg  en  
ontmoet  –    
In  de  maand  december  vinden  negen  sociale  concerten  
plaats  verspreid  over  Brabant.  Strijkorkest  Kamerata  Zuid,  
KBO-Brabant  en  stichting  Vier  het  Leven  hebben  de  
handen  ineengeslagen  en  bieden  onder  de  naam  Grijs  
gedraaid!  een  uniek  programma  waarbij  muziek,  
beweging,  creatie  en  ontmoeting  centraal  staan.    
Bent  u  of  kent  u  een  oudere  voor  wie  de  donkere  
decembermaand  vaak  extra  eenzaam  is,  dan  wijzen  we  u  
van  harte  op  het  sociale  concert  op  14  december  om  
15.00  uur  in  theater  De  Leest  in  Waalwijk.  
Programma  :  
Eerst  luisteren  naar  de  Brabantse  zanger  Gerard  van  
Maasakkers  met  begeleiding  van  strijkorkest  Kamerata  
Zuid,  om  daarna  –  zittend  in  comfortabele  theaterstoelen  
–  in  beweging  te  komen  met  danser  Andrew  Greenwood.  
Ter  afsluiting  kunt  u  samen  iets  drinken  en/of  deelnemen  
aan  een  creatieve  activiteit  begeleid  door  kunstenaars  
van  de  stichting  Stoute  Schoenen.  Niks  moet,  alles  mag!  
Concertuitvoering  en  nazit  duren  ongeveer  twee  uur.  
Tot  medio  oktober  kunt  u  kaarten  bestellen  via  de  website  
van  KBO-Brabant:  www.kbo-brabant.nl/grijsgedraaid  of  
door  te  bellen  naar  KBO-Brabant:  (073)  64  440  66.  
De  ticketprijs  is  €  24,50  
  
Triduüm  25,  26  en  27  oktober  2021  
Dit  triduüm  is  bedoeld  voor  iedereen  die  vanwege  ziekte,  
een  beperking,  slechte  mobiliteit  of  een  andere  reden  
weinig  mogelijkheden  heeft  voor  een  gezellig  uitje  of  om  
anderen  te  ontmoeten.  Wij  streven  er  naar  dat  
deelnemers  een  vrijwilliger  of  mantelzorger  meenemen.  
De  kosten  voor  de  deelnemers  zijn  €  10,00  voor  3  dagen,  
incl.  lunch,  koffie,  thee  en  een  drankje.  
Wilt  u  meedoen  en  heeft  u  geen  uitnodiging  gekregen  of  
kent  u  mensen  die  wat  gezelligheid  kunnen  gebruiken?      
Bel  Ankie  van  Agtmaal  of  Ria  de  Folter  06  1176  0048  
(Deze  activiteit  wordt  georganiseerd  door  Seniorenschool  Heusden  in  
samenwerking  met  De  Zonnebloem  afdeling  Heusden)          
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

Antwoordstrookje  voor  verschillende  KBO  Activiteiten    
Mailen  of  Inleveren:  graag  voor  10  oktober  bij  een  van  de  bestuursleden.  
Theo  van  Bladel,  Groenewoud  39;;    Ria  de  Folter,  Rubenslaan  25;;    Gonny  Joosen,  Grotestraat  190;;    Ankie  van  
Agtmaal,  Henk  Romeijnstraat  3;;  Johan  Smits,  Achterstraat  4;;  Jan  van  Engelen,  Abraham  Kampstraat  65;;    
Marie-Louise  Dannenberg,  De  Garonne  5.  
Naam…………………………..……………………………………………….  Telefoonnummer  …………………………..  
  
E-  mailadres  …………………………………………………………………………………………………………………….  
  

1.  Ik  ga  donderdag  21  oktober  mee  naar  de  Orchideeën  Hoeve  in  Luttelgeest  met  …..personen       ja  O      nee    O  
  
2.  Ik  heb  belangstelling  voor  de  musical  The  Sound  of  Music  in  Breda                   ja  O      nee    O
             
3.  Ik  ben  aanwezig  bij  het  jubileum  van  KBO  Drunen  op  24  november        
     
   Ik  kom  naar  de  kerk          ja  O      nee    O  
  
   Ik  kom  naar  de  Brabantse  koffietafel  bij  De  Remise  om  12.15  uur                  ja  O      nee      O  
  
   Ik  heb  vervoer  nodig          ja  O      nee    O  
  
  
     
  



 

4  
Secretariaat:   Ankie van Agtmaal,              tel. 06-25146917, mail secretariaatkbodrunen@gmail.com   
KBO Ledenadministratie:  Marie-Louise Dannenberg, tel. 06-31045064, mail marielouise.dannenberg@gmail.com  
Website: www.kbodrunen.nl Nieuwsbrief: Ria de Folter, tel. 06-11760048, mail riadefolter@gmail.com                                               

  
  

  
KBO  afdeling  Drunen  
  
  

UITNODIGING  
  
  
Aan  alle  leden  van  KBO  Drunen  
  
  
Beste  leden,  
  
Woensdag  24  november  2021  is  het  60  jaar  geleden  dat  de  Katholieke  Bond  voor  Ouderen  (KBO)    
afdeling  Drunen  werd  opgericht.    
Graag  nodigen  wij  u  uit  om  dit  heuglijke  feit  met  ons  te  vieren.    
  
We  beginnen  de  dag  om  11.00  uur  met  een  oecumenische  dienst  in  de  Sint  Lambertuskerk  in  
Drunen.   
Om  ongeveer  12.00  uur  gaan  we  op  eigen  gelegenheid  naar  Partycentrum  De  Remise    
waar  we  kunnen  genieten  van  een  Brabantse  koffietafel  (met  een  brandewijntje).    
De  muziekgroep  ’t  Kumt  Vaneiges  zorgt  voor  de  muzikale  gezelligheid.  
  
Wilt  u  aanwezig  zijn  dan  vragen  wij  u  het  antwoordstrookje  in  te  vullen  en  te  bezorgen  bij  een  van  de  
bestuursleden  bij  u  in  de  buurt,  zodat  we  weten  op  hoeveel  mensen  we  kunnen  rekenen.  
Op  het  antwoordstrookje  kunt  u  ook  aangeven  als  u  vervoer  nodig  heeft.  
Mailen  kan  ook  naar  secretariaatkbodrunen@gmail.com  
  
Wij  vinden  het  gezellig  als  u  aanwezig  kunt  zijn.  
  
Bestuur  KBO  Drunen  
  
  
  

            
 
 
 
  


